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7 Aralık 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32036

YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL

YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve �lg�l� mevzuatı

kapsamında �ç sular har�ç olmak üzere Ülkem�z kıyı alanlarında faal�yet gösteren tersane, tekne �mal ve çekek
yerler�nde �nşa, tad�lat ve/veya bakım onarım faal�yet� sonucu ortaya çıkan ve den�z k�rl�l�ğ�ne ve den�z tabanında
b�r�k�m oluşturarak uzun sürede ekos�stem tahr�batına sebeb�yet veren k�rlet�c�ler�n çevresel yönet�m�ne �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Tersane, tekne �mal ve çekek yerler�n�n yürütmekte olduğu prosesler�n çevresel açıdan �y�leşt�r�lmes�, tem�z

üret�m tekn�kler�n�n yaygınlaştırılması, prosesler�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n �zlenmes�, balast sed�manı alım
tes�sler�n�n kurulması ve yapılması gereken raporlamaları kapsar.

b) 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�n�n 5 �nc�
maddes� kapsamı dışında kalan tes�sler� kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (a) ve (h) bentler�, 11 �nc� ve 12 nc� maddeler�, 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) ve (ı) bentler� �le 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
b) Balast suyu: Gem�n�n eğ�m�, mey�ll�, su çek�m�, denges� veya ger�l�m�n�n kontrolü amacıyla askıdak�

maddelerle b�rl�kte gem�ye alınan suyu,
c) Bertaraf: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n 4

üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ö) bend�nde tanımlanan �şlem�,
ç) Çekek yer�: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gem� ve su araçlarına bakım-onarım, tad�lat ve

kışlatma �le y�rm� dört metreye kadar �nşa h�zmet� veren tes�s�,
d) Çevre l�sansı: Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�nde düzenlenen l�sansı,
e) Den�z �zleme raporu: Tes�sler�n faal�yette bulunduğu den�z alanında yapılacak olan ölçüm, anal�z ve

tesp�tlere �l�şk�n sonuçları �çeren raporu,
f) Faal�yet raporu: Sed�man alım tes�sler�n�n, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak �şlet�ld�ğ�n� gösteren

raporu,
g) Gem�: Adı, ton�latosu ve kullanma amacı ne olursa olsun den�zde kürekten başka aletle seyredeb�len her

tekney�,
ğ) İdare: Tes�s �zleme raporu �ç�n Bakanlık, den�z �zleme raporu �ç�n �l müdürlüğünü,
h) İl müdürlüğü: Çevre, şeh�rc�l�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ� �l müdürlükler�n�,
ı) Mevcut tes�s: Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce kurulmuş veya çevresel etk� değerlend�rmes�

mevzuatına göre kurulması uygun bulunan tes�sler�,
�) Sed�man: B�r gem�dek� balast suyunun d�b�ne çöken malzemey�,
j) Sed�man alım tes�s�: Balast tankı onarımı ve tem�zl�ğ� yapılan tes�slerde gem� balast sularından kaynaklanan

sed�manların alınması ve geç�c� depolanması amacıyla kurulmuş tes�sler�,
k) Sözleşme: 2004 Gem� Balast Suları ve Sed�manlarının Kontrolü ve Yönet�m Hakkında Uluslararası

Sözleşmey�,
l) Tad�lat: Gem� ve su araçlarının üç ana boyutundan b�r� veya b�rkaçı �le gros ve net ton�latosunun en az

b�r�n�n değ�ş�m�ne veya gem�n�n c�ns�n�n yolcu taşımacılığı ya da tehl�kel� madde taşımacılığı yapmak üzere
değ�şt�r�lmes�ne neden olacak yapısal değ�ş�kl�ğ�,

m) Tekne �mal yer�: Ahşap yat �malatında boy sınırlaması olmaksızın tam boyu yetm�ş beş metreye kadar kara
ve den�zdek� f�z�ksel şartların uygun bulunması hal�nde yüz y�rm� beş metreye kadar her türlü gem� ve su araçlarının
�nşa, tad�lat ve bakım-onarım h�zmetler�nden b�r� veya b�r kaçının yapılmasına �mkân sağlayan tes�s�,
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n) Tersane: Her c�ns ve boyutlarda gem� ve su araçlarının �nşası, bakım-onarım ve tad�latlarından b�r� veya b�r
kaçının yapılmasına �mkân sağlayan tes�s�,

o) Tes�s: Tersane, tekne �mal yer� ve çekek yer� tanımlarından en az b�r�ne uyan �şletmey�,
ö) Tes�s �zleme raporu: Tes�ste yürütülen faal�yetler, hammadde ve atık akış s�stemat�ğ�n� detaylı olarak

açıklayan ve �zleme sonuçlarını �çeren raporu,
p) Yüzey hazırlama: Tes�ste �mal ed�len ve/veya bakım onarım �ç�n gelen sac, ahşap, kompoz�t ve benzer�

gem�ler�n hava ve su �le temasında korozyona uğramaması ya da korozyona uğrayan yüzeyde gem� yapı elemanlarının
dayanıklılığını artırmak ve yüzeyler�n� korumak �ç�n uygulanan �şlemler�n tümünü (kesme, taşlama, kazıma, yıkama,
kurutma, macunlama, raspalama, boyama/vern�kleme ve benzer�),

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Tes�slerden kaynaklı çevreye olumsuz etk�ler� önlemek, en aza �nd�rmek ve/veya ortadan

kaldırmak amacıyla gerekl� altyapıyı �nşa etmek, tedb�r ve önlemler� bel�rlemek, prosedürler� oluşturmak ve bunları
uygulamak zorunludur.

(2) Den�z yüzey� üzer�nde kontrolsüz ve uygun önlem alınmaksızın raspalama, boyama, bakım-onarım amaçlı
kes�m, zımpara ve montaj �şlemler�n�n yapılması yasaktır.

(3) Tes�slerde gerçekleşt�r�len faal�yetlerde ulusal ve uluslararası sözleşmeler �le yasaklanmış olan
malzemeler�n kullanımı yasaktır.

(4) Bakım/onarım amacıyla tes�se gelen gem�lerde; bakım onarıma esas alandak� 26/12/2004 tar�hl� ve 25682
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gem�lerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında yer alan
tüm atıkların �lg�l� mevzuata uygun olarak alındığının tesp�t� yapılmadan �şleme başlanması yasaktır.

(5) Faal�yet alanında oluşan tüm atık suların sahada toplanması esas olup, arıtılmadan deşarj ed�lmes� yasaktır.
(6) Tes�slerde Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� �le 12/7/2019 tar�hl� ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sıfır Atık Yönetmel�ğ�ne uygun şek�lde atık önleme ve azaltımı �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.
(7) Tes�slerde tem�z üret�m tekn�kler� yaygınlaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Prosesler ve Tem�z Üret�m Tekn�kler�

Prosesler ve tem�z üret�m tekn�kler�
MADDE 6- (1) Tes�slerde aşağıda bel�rt�len tem�z üret�m tekn�kler� uygulanır:
a) Yüzey hazırlama, raspalama ve boyama prosesler� tamamen kapalı ve geç�r�ms�z alanda yapılır. İşlemler

sırasında oluşan em�syonlar toplanarak b�r baca vasıtasıyla �lg�l� mevzuatına uygun şek�lde atmosfere ver�l�r.
Bacalarda; toplam organ�k karbon (TOK) değer� (karbon c�ns�nden) 100 mg/Nm3 değer�n�, toz em�syonu
konsantrasyonu 150 mg/Nm3 sınır değer�n� aşamaz. 3/7/2009 tar�hl� ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hava kal�tes�ne �l�şk�n olarak Sanay� Kaynaklı Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� hükümler�ne uyulur.

b) Yüzey hazırlama ve boyama �şlemler�n�n tamamen kapalı b�r alanda gerçekleşt�r�lmes� mümkün değ�lse �ş
sağlığı ve güvenl�ğ� önlemler�n� aksatmayacak ölçüde �şlem yapılan bölümün etrafı ve üstünde k�rlet�c�ler�n dışarı
çıkmasını önleyecek şek�lde branda �le çevrelenm�ş alan oluşturulur ve �şlemler burada gerçekleşt�r�l�r.

c) Raspalama, yüzey hazırlama ve boyama �şlemler� sırasında aşağıdak�lerden en az b�r�n�n uygulanması
zorunludur:

1) İşlem tamamen kapalı b�r alanda yapılır.
2) İşlem yapılan bölüm �ş sağlığı ve güvenl�ğ� önlemler�n� aksatmayacak şek�lde branda vb. malzemeler �le

çevrelenerek k�rlet�c�ler�n dışarı çıkması önlen�r.
3) Islak raspa yapılır.
4) İşlem yapılan alanda toz toplama s�stem� kurulur.
5) Tozumanın den�z çevres�ne olumsuz etk� etmes�n� önlemek üzere TS 13883 Toz Bastırma S�stemler�-

Mekan�k Özell�kler� Standardına uygun olarak toz bastırma s�stemler� kullanılır.
ç) Raspalama yapımı sırasında oluşan katı, sıvı ve toz atıkların sızdırmaz zem�n dışına ve den�z ortamına

ulaşması önlen�r. Zem�n düzenl� olarak tem�zlen�r.
d) Su üzer�nde bulunan gem�n�n dış/�ç mahaller�nde ve/veya çevre kontrolünü etk�leyen hava koşullarında

atıkların den�ze ulaşmasını engelley�c� önlemler alınmaksızın raspalama, mekan�k kazıma, zımparalama ve boyama
�şlemler�n�n yapılması yasaktır.

e) Boya atıklarının, kalıntılarının, kullanılmış zımparaların, bezler�n, çamurun, atık yağların, yüzey
tem�zl�ğ�nden kaynaklanan atıkların (den�zel organ�zma, pas ve benzer�) ve d�ğer atıkların çevre ve �nsan sağlığına
zarar vermeyecek yöntemlerle toplanması, uygun ek�pmanlarda b�r�kt�r�lmes� ve (ı) bend� kapsamında yönet�m�
sağlanır.

f) Kuru/Yüzer havuzlarda gem�n�n havuzlanmasından havuz tem�zl�ğ�n�n yapılıp tekrar daldırılması aşamasına
kadar gerçekleşt�r�lecek �şlemler �ç�n b�r kayıt s�stem� (havuzlama �şlemler� tak�p s�stem�) oluşturulur. Bu kayıt
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s�stem�nde havuzlanacak gem�n�n k�ml�k b�lg�s�, yapılacak �şlemler �le kullanılacak malzeme b�lg�s� (k�myasallar),
�nşa, tad�lat ve bakım-onarım başlangıç ve b�t�ş saat�, daldırma önces� yapılan tem�zl�k çalışmalarının başlangıç ve
b�t�ş saat� �le görüntüler� yer alır. Kayıtlar 10 yıl süre �le muhafaza ed�l�r ve talep ed�lmes� hal�nde Bakanlık, �l
müdürlüğü ve/veya yetk� devr� yapılan kurum/kuruluşlara ver�lmek zorundadır.

g) Kuru/yüzer havuzlar ve tes�s alanlarının drenaj s�stemler� proses ve yağmur suları ayrı toplanacak şek�lde
oluşturulur. Tes�s sahasında yüzey yıkanması �le oluşan atıksular ve yağmur sularının den�ze ulaşmasını önlemek üzere
ara ve ana drenaj kanalları oluşturulur. Drenaj kanallarının tem�z olması ve bu kanallar vasıtasıyla toplanan suların yağ
tutucu ve part�kül tutucu f�ltrelerden geç�r�lmeden den�ze ulaşması engellen�r.

ğ) Gem� bulunduran kuru/yüzer havuzlarda her nev� atığın den�ze akışını önleyecek toplama hazneler�
oluşturulur.

h) Gem�ler�n ürett�ğ� atıklar ve yük artıklarının yönet�m� Gem�lerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmel�ğ� ve �lg�l� d�ğer mevzuata göre yapılır.

ı) Faal�yetler sırasında oluşan atıklar, çevre ve �nsan sağlığı �ç�n r�sk taşımayacak şek�lde �lg�l� mevzuat
hükümler�ne uygun olarak �l müdürlüğünden �z�n alınarak geç�c� depolanır, et�ketlen�r, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� ve
�lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun taşınarak, güvenl� ve çevreye uyumlu şek�lde atıkların ger� kazanım/bertarafı �ç�n
çevre l�sansı almış atık �şleme tes�sler�ne veya alternat�f hammadde kullanım onayı alan tes�slere gönder�l�r.

�) Geç�c� atık depolama alanları Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� kapsamında bel�rlen�r ve yönet�l�r.
j) Tes�slerde Sıfır Atık Yönetmel�ğ� hükümler�ne uyulur.
k) Gem�lerde kullanılan soğutma sularının aşındırıcılar, boya ve d�ğer k�rlet�c�ler �le teması kes�l�r.
l) Faal�yetler� sırasında oluşab�lecek den�z k�rl�l�kler�ne hazırlıklı olmak ve müdahale amacıyla, 3/3/2005

tar�hl� ve 5312 sayılı Den�z Çevres�n�n Petrol ve D�ğer Zararlı Maddelerle K�rlenmes�nde Ac�l Durumlarda Müdahale
ve Zararların Tazm�n� Esaslarına Da�r Kanun ve �lg�l� mevzuatı �le get�r�len yükümlülüklere uyulur.

m) 8/6/2010 tar�hl� ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı K�rlenm�ş Sahalara Da�r Yönetmel�k hükümler� �le get�r�len b�ld�r�m yükümlülüğü kapsamında K�rlenm�ş
Sahalar B�lg� S�stem�ne b�ld�r�mde bulunulur.

n) Tes�sler�n faal�yetler� esnasında tüket�len enerj�n�n (elektr�k, yakıt, su tüket�m�) 1/1/2030 tar�h�ne kadar %
20 oranında azaltılması hedeflen�r.

o) Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları (I-REC sert�f�kasyonu) terc�h ed�l�r, �dar� b�na ve benzer� lokasyonlara güneş
paneller� kurulur.

ö) Tes�s genel�nde kullanılan kaynak ve benzer� mak�neler�n opt�m�zasyonu sağlanır. Elektr�k ve su tüket�m�n�
azaltmaya yönel�k uygulamalar yapılır.

p) Karbon salımını azaltmak üzere tes�ste kullanılan römorkör ve benzer� den�z araçlarının tamamının bu
Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 5 yıl �çer�s�nde elektr�kl� olması sağlanır.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len tem�z üret�m tekn�kler�ne �l�şk�n �ş term�n planı bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren 6 ay �çer�s�nde İdareye sunulur.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len �ş term�n planına �l�şk�n gerçekleşmeler �ç�n yılda b�r kez 30 Haz�ran tar�h�ne kadar
Bakanlığa yazılı b�ld�r�m yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gem�lerden Balast Suyu Sed�manı Alınması

Tes�s �şlet�c�ler�n�n yükümlülükler�
MADDE 7- (1) 400 GT’dan büyük gem�lere h�zmet veren tes�s �şlet�c�ler�; tes�sler�ne bakım-onarım amacıyla

gelen gem�lerde balast sularından kaynaklanan sed�manların alınmasına h�zmet edecek yeterl� kapas�te ve tekn�k
donanıma sah�p sed�man alım tes�sler�n� münfer�den veya müştereken kurmak, geç�c� faal�yet belges� ve çevre l�sansı
almak zorundadırlar. Sed�man alım tes�sler�n�n gem�ler�n gereks�z gec�kmes�ne neden olmayacak şek�lde �şlet�lmes� ve
bu sed�manların çevreye, �nsan sağlığına, mallara ve kaynaklara zarar vermeyecek veya bozmayacak şek�lde emn�yetl�
olarak alınması ve bertaraf ed�lmes� esastır.

(2) Sorumluluk, 400 GT’dan büyük gem�lere h�zmet veren tes�s �şlet�c�ler�nde olmak kaydıyla sed�man alım
tes�sler� üçüncü şahıslar tarafından da �şlet�leb�l�r.

(3) 400 GT’dan büyük gem�lere h�zmet veren tes�s �şlet�c�ler� ayrıca;
a) Sah�p oldukları sed�man alım tes�sler�nde toplanan sed�manları 2872 sayılı Kanun ve �lg�l� mevzuat

hükümler�ne göre bertaraf etmek veya ett�rmekle,
b) 400 GT’dan büyük gem�lere h�zmet veren tes�s �şlet�c�ler� gelen gem�lerden kaynaklanan ve bu

Yönetmel�kte tanımlanan sed�manları gem�ler�n taleb� üzer�ne gem�ler�n gec�kmes�ne yol açmaksızın almakla,
c) Sed�man alım tes�s�nde ve sed�man yönet�m planında yapılacak değ�ş�kl�kler �ç�n Bakanlıktan onay almakla,
ç) Bu Yönetmel�kte ve sed�man yönet�m planında tanımlananların dışında sed�man alma talepler� �ç�n

Bakanlıktan �z�n almakla,
d) Ek-1’de ver�len formata göre, hazırlanacak sed�man alım tes�s� proje raporunu Bakanlığa sunarak sed�man

alım tes�s� onay belges� almakla,
e) Sed�man yönet�m planını her beş yılda b�r Bakanlığa sunmakla,
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f) Ek-3’te bel�rt�len formata göre her yılın b�r�nc� ayında Bakanlığa faal�yet raporu sunmakla,
yükümlüdürler.
(4) Aynı bölgede bulunan bu Yönetmel�k kapsamına g�ren tes�sler müştereken sed�man alım tes�s� kurup

�şleteb�l�rler.
(5) Sed�man alım tes�s� onay belges� alan tes�sler Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�ne göre Bakanlığa başvuru

yapar. Geç�c� faal�yet �zn� almış tes�sler, Bakanlık tarafından bel�rlenecek formata göre hazırlanacak faal�yet raporu �le
b�rl�kte çevre �z�n ve l�sans belges� almak üzere Bakanlığa başvurmak zorundadır.

(6) Sed�man alım tes�s� proje raporunun Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, sed�man alım tes�s� rapora
uygun olarak faal�yet vermeye hazır hâle get�r�l�r. Sed�man alım tes�sler� Bakanlık ve/veya �l müdürlüğü yetk�l�ler�nce
mahall�nde �ncelenerek rapora uygun kurulup kurulmadığı tesp�t ed�l�r.

Gem�ler�n yükümlülükler�
MADDE 8- (1) Türk�ye'de balast tankı tem�zlemes� veya onarımı yaptırmak �steyen 400 GT’dan büyük gem�

�şletmec�ler� gem� balast sularından kaynaklanan sed�manları bu Yönetmel�k kapsamında l�sans almış tes�slere ver�rler.
Sed�man alım tes�sler� yeterl�k kr�terler�
MADDE 9- (1) Sed�man alım tes�sler� aşağıdak� yeterl�k kr�terler�ne sah�p olmak zorundadır:
a) Sed�man alım tes�sler� kullanıma uygun, er�ş�l�r ve bu tes�sler� kullanan tüm gem�ler�n �ht�yaçlarına yeter ve

Bakanlıkça uygun görülecek kapas�tede olmak zorundadır.
b) Sed�man alım tes�sler� gem�ler �ç�n zaman kaybı oluşturmayacak ve bu tes�sler�n normal �şler�n�

aksatmayacak şek�lde çalıştırılmak zorundadır.
c) Sed�man alım tes�sler� gem�den sed�manları alab�lecek ek�pmanlara sah�p olmak zorundadır.
ç) Sed�man alım tes�sler�n�n kapas�teler� gem� tes�sten çıkmadan önce sed�man alım �şlemler�n� tamamlayacak

yeterl�kte olmak zorundadır.
Personel eğ�t�m gerekl�l�kler�
MADDE 10- (1) Sed�man alımı sürec�nde görevl� olan personel�n, Bakanlıkça usul ve esasları bel�rlenecek

eğ�t�m� almalarını sağlamak ve yalnızca eğ�t�m almış personel� bu Yönetmel�k uyarınca gerçekleşt�r�len �ş/�şlemlerde
çalıştırmakla yükümlüdür.

Sed�man alım tes�sler� �ç�n çevre l�sansı �şlemler�
MADDE 11- (1) Sed�man alım tes�s� kuran ve �şleten tes�sler, Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�n�n Ek-2’s�n�n

8.3.5 numaralı satırı kapsamında gem�ler�n ürett�ğ� atıklar �le yük artıklarının toplandığı atık kabul tes�sler olarak çevre
�z�n ve l�sansı almak zorundadır. Yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen sed�man alım tes�sler� �ç�n çevre l�sans
belges�n�n �ptal� �şlemler�; Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler� çerçeves�nde yapılır.

Sed�manların taşınması
MADDE 12- (1) Gem� balast sularından kaynaklanan sed�manların l�sanslı sed�man alım tes�sler�nden bertaraf

tes�sler�ne taşınmasında Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.
Sed�manların transfer� ve bertaraf �şlemler�
MADDE 13- (1) Sed�manlar, Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�n�n Ek-IV’ündek� atık l�stes� tablosunda (16) kodlu

“L�stede Başka B�r Şek�lde Bel�rt�lmem�ş Atıklar” ana başlığında (16 07) kodlu “Nakl�ye Tankı, Depolama Tankı ve
Var�l Tem�zleme İşlemler�nden Kaynaklanan Atıklar (05 ve 13 har�ç)” alt başlığı altında (16 07 09*) kodlu “D�ğer
tehl�kel� maddeler �çeren atıklar” olarak M kodlu (Muhtemel Tehl�kel� Atık) şek�lde yer almaktadır. Sed�manların
sed�man alım tes�sler�nde geç�c� depolanmalarını müteak�p transfer� ve bertarafına �l�şk�n usul ve esaslarda, bu atık
kodları �le �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

(2) Sed�manların geç�c� depolanması sed�man alım tes�sler�nde sağlanır. Sed�manların bertarafı önces�nde
tes�slerde veya bertaraf tes�sler�nde �şlet�c�ler ön �şlem uygulayarak bertaraf ed�lecek sed�manların hacm�n� veya
tehl�kel�l�k özell�kler�n� azaltab�l�r ve atık yönet�m�n� kolaylaştırab�l�rler. Bu maksatla; sed�manlara susuzlaştırma,
katılaştırma/stab�l�zasyon, kurutma g�b� bazı f�z�ksel, ısıl, k�myasal veya b�yoloj�k �şlemler uygulanab�l�r. Bu �şlemler
sonucunda ortaya çıkan atıksu bertaraf tes�sler�nde bertaraf ed�lecekt�r.

(3) Büyükşeh�r beled�yes� sed�man alım h�zmet� ver�yor �se; yetk� alanında bulunan tes�sler büyükşeh�r
beled�yes� �le sed�man alım sözleşmes� yapmaları hal�nde sed�man alım tes�s� kurmaktan muaftır.

(4) Sed�manlar �ç�n yakma, düzenl� depolama (atık koduna uygun faydalı kullanım) g�b� bertaraf yöntemler�
uygulanab�l�r.

(5) Sed�manlarla �lg�l� tüm taşıma �şlemler� l�sanslı taşıma araçları �le yapılır.
(6) Sed�man tem�zl�ğ� ve bertarafında çalışanların emn�yet� ve çevre üzer�nde oluşab�lecek r�skler�n azaltılması

�ç�n gereken tedb�rler sed�man alım tes�s� �şlet�c�ler� veya bertaraf tes�s� �şlet�c�ler� tarafından alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme ve Raporlama
İzleme
MADDE 14- (1) Tes�s; �zleme çalışmaları �ç�n gerekl� tekn�k altyapıyı kurmakla, ölçüm ve anal�zler�

yaptırmakla, bu anal�z sonuçlarını raporlamakla ve gerekl� kayıtları tutmakla yükümlüdür.
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(2) Tes�s�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n detaylı olarak bel�rlenmes� ve zamana bağlı değ�ş�m�n�n �zlenmes�
amacıyla su kolonunda, den�z sed�manında ve b�yotada Ek-4’te bel�rt�len parametreler dâh�l�nde yıllık �zleme
çalışmaları yapılarak �lg�l� �l müdürlüğüne sunulur.

(3) Den�z ortamına yönel�k �zleme çalışmaları, değerlend�r�lmek üzere çevre �zn� yen�leme sürec�nde ve
sonrak� üçüncü yılda olmak üzere Bakanlığa sunulur.

(4) Den�z �zleme çalışmaları, tes�sler�n bölgeler�nde müşterek yapılacak b�r çalışma �le bel�rleneb�l�r. Ancak
müşterek �zlemeler �ç�n İdaren�n onayı alınır.

(5) İzleme çalışmalarında numune alım nokta sayısı, yer�, �zleme dönem�, der�nl�ğ� ve anal�z� yapılacak
parametrelerde; den�z alanının yapısı ve çevresel hassas�yet� d�kkate alınarak Bakanlıkça değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

Numune alınması
MADDE 15- (1) Numuneler tes�s�n etk� alanı �çer�s�nde en az 5 nokta ve dışında 2 noktada �zleme yapılacak

şek�lde olmalıdır. Den�z suyunda �zlenecek parametreler mevs�msel olarak �zlen�rken, makro-bentoz örneklemeler� üç
yılda b�r, den�z sed�manı ve b�yota örneklemeler� yılda b�r kez yapılmalıdır.

(2) Su kolonu boyunca der�nl�ğ� 20 metren�n üzer�nde olan �stasyonlarda en az 3 der�nl�kte (yüzey-ara-d�p)
örnekleme yapılmalıdır. D�p örneklemes� �se tabanın 1-2 metre üzer�ndek� der�nl�kte yapılmalıdır. Der�nl�ğ� 20
metreden az olan �stasyonlarda örneklemen�n yüzey ve d�p der�nl�kten yapılması yeterl�d�r.

(3) Den�z sed�manından, b�yotadan numune alma �le makro bentoz örneklemeler� �le �lg�l� olarak Bakanlıkça
yayımlanan Den�z İzleme Kılavuzu esaslarına ve �lg�l� standart hükümler�ne uyulur. Numune alma noktalarının
koord�natları, noktanın der�nl�ğ�, o noktadak� toplam su der�nl�ğ� kayded�l�r.

(4) Den�z ortamından numune alma; numunen�n alındığı tar�h, saat, meteoroloj�k şartlar (yağış, hava sıcaklığı,
rüzgâr hızı ve yönü �le akıntı yönü) ve su sıcaklığı bel�rt�lerek yapılır. Numune alma noktalarının koord�natları,
numunen�n alındığı yer, numune kodu, noktanın der�nl�ğ�, o noktadak� toplam su der�nl�ğ� ve kıyıdan uzaklık
kayded�l�r.

(5) Den�z suyu, den�z sed�manı ve b�yota numune alma ve anal�z çalışmaları, Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş
laboratuvarlarca, yetk�lend�r�lm�ş laboratuvarların bulunmaması durumunda akred�te laboratuvarlarca yapılır.

(6) Numune alma, saklama ve anal�z yöntemler� �le �lg�l� olarak Bakanlıkça yayımlanan Den�z İzleme
Kılavuzu esaslarına ve/veya ulusal/uluslararası kabul görmüş standartlarda bel�rt�len hususlara uyulur.

(7) Tak�p eden yıllarda yapılacak olan numune alımları aynı koord�natlardan yapılır.
(8) Faal�yet sah�b� tarafından, numune alma tar�hler�, �l müdürlüğüne en az 10 gün önces�nden b�ld�r�l�r.
(9) İdare gerekl� gördüğü durumlarda, tes�sler�n bulunduğu alandan kontrol amaçlı numuneler aldırab�l�r,

anal�zler� yaptırılab�l�r ve akadem�k kurum ve kuruluşlara rapor hazırlatab�l�r.
Tes�s �zleme raporu
MADDE 16- (1) Her b�r tes�s yürütmekte olduğu faal�yetler, kullanılan malzeme ve ek�pmanlar, çevreye olan

olumsuz etk�ler� azaltmak üzere alınan önlemler, tes�ste uygulanan tem�z üret�m tekn�kler� �le oluşan atıklar ve bu
atıkların yönet�m�ne da�r b�lg�ler� �çeren tes�s �zleme raporunu faal�yete geçt�kten sonrak� b�r yıl �çer�s�nde, çevre �zn�
yen�leme sürec�nde ve sonrak� üçüncü yılda olmak üzere yazılı ve elektron�k ortamda Bakanlığa sunar.

(2) Tes�s �zleme raporu Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanır.
(3) Tes�s �zleme raporu 1/11/2022 ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Yönet�m� H�zmetler�

Hakkında Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş çevre yönet�m b�r�m� veya çevre danışmanlık f�rmaları tarafından
hazırlanır.

(4) Faal�yet göster�len alanın mevcut durumunu referans ver� olarak değerlend�rmek üzere �zleme başlığı
altında tanımlanan ölçümler gerçekleşt�r�lerek rapora �lave ed�l�r.

(5) Rapor sunuluncaya kadar geçen süre �çer�s�nde yapılan den�z �zleme çalışmalarında elde ed�len sonuçlar,
yıllar �çer�s�ndek� kal�te değ�ş�mler�n�n gözlenmes� amacıyla parametre bazında karşılaştırmalı olarak raporda yer alır.

(6) Raporda 6 ncı maddede tanımlanan tem�z üret�m tekn�kler�n�n uygulanmasına da�r �ş term�n planı da yer
alır.

(7) Raporların değerlend�r�lmes� aşamasında İdarece tes�ste yer�nde gerekl� �ncelemeler yapılab�l�r.
Den�z �zleme raporu
MADDE 17- (1) Tes�slerce yaptırılan ölçüm, anal�z ve tesp�tlere �l�şk�n sonuçları �çeren den�z �zleme raporu

�zleme çalışmasının yapıldığı tar�hten �t�baren 1 ay �çer�s�nde hazırlanarak �l müdürlüğüne yazılı ve elektron�k ortamda
sunulur.

(2) Den�z �zleme raporu Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanır.
(3) Den�z �zleme raporu Çevre Yönet�m� H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş çevre

yönet�m b�r�m� veya çevre danışmanlık f�rmaları tarafından hazırlanır.
(4) İzleme çalışmalarında geçm�ş yıllarda elde ed�len sonuçlar, yıllar �çer�s�ndek� kal�te değ�ş�mler�n�n

gözlenmes� amacıyla parametre bazında karşılaştırmalı olarak den�z �zleme raporunda yer alır.
(5) Tes�s�n bulunduğu den�z alanının bent�k ve yüzeysel ortam görüntüler� �le numune görseller� İdareye

sunulacak olan den�z �zleme raporunda yer alır.
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(6) Bakanlık tarafından geçm�ş yıllardak� ver�ler de d�kkate alınarak den�z çevres�nde meydana geleb�lecek
değ�ş�mler �le b�yoloj�k çeş�tl�l�k tahr�batının olup olmadığının tesp�t ed�lmes� ve gerekl� tedb�rler�n alınması amacıyla
tes�sten, akadem�k kurum ve kuruluşlara rapor hazırlatılması �steneb�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Denet�m ve yaptırım
MADDE 18- (1) Tes�sler Bakanlığın görev alanına g�ren hususlar bakımından 2872 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer

mevzuat hükümler�ne göre İdare ve yetk� devr� yapılan kurumlarca denetlen�r. Yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyenlere
2872 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre yaptırım uygulanır.

(2) M�llî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda bu Yönetmel�k çerçeves�ndek�
çevre denet�mler� �le sonuçlarına a�t �şlemler, 24/7/2009 tar�hl� ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
S�lahlı Kuvvetler� Çevre Denet�m� Yönetmel�ğ� hükümler� kapsamında yürütülür.

(3) 2872 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat uyarınca İdarece yapılacak denet�mle �lg�l� olarak tes�sler ölçüm
ve anal�z g�derler�n� karşılamakla yükümlüdür.

(4) Sed�man alım tes�sler�n�, bu Yönetmel�k gerekler�n�n yer�ne get�r�lmes� açısından denetleme yetk�s� ve
yükümlülüğü Bakanlık ve �l müdürlükler�ne a�tt�r.

M�llî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara a�t tes�sler
MADDE 19- (1) M�llî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara a�t tes�slerde bu

Yönetmel�ğ�n uygulanmasına da�r usul ve esaslar Bakanlık ve M�llî Savunma Bakanlığınca bel�rlen�r.
Düzenleme yetk�s�
MADDE 20- (1) Bakanlık bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenley�c� �şlem yapab�l�r.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte faal�yette olan tes�sler, bu Yönetmel�ğ�n

yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 1 yıl �çer�s�nde tes�s �zleme raporlarını İdareye sunmakla yükümlüdürler.
(2) Mevcut tes�sler �ç�n üçüncü ve dördüncü bölüm hükümler�, 1/1/2025 tar�h�ne kadar uygulanmaz.
(3) Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�n�n Ek-2’s�n�n 8.3.5 numaralı satırı kapsamında gem�ler�n ürett�ğ� atıklar

�le yük artıklarının toplandığı atık kabul tes�sler�nden çevre �z�n ve l�sans belges� bulunanlar, bu Yönetmel�ğ�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r defaya mahsus olmak üzere belge yen�lemes� gerekmeks�z�n �l müdürlüğü
uygunluk yazısı �le balast sed�manına �l�şk�n atık kodu eklemek amacıyla e-�z�n s�stem� üzer�nden başvurab�l�rler.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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